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Datum  12 maart 2022

In dit nummer onder meer:

  

  Agenda bestuur februari 2022  
   

  2 mrt Themabijeekomst wonen/zorg
  3 mrt Brainstorm Huis v/d Stad
  8 mrt Kennismaken doorstroommakelaar
  8 mrt Verkiezingsdebat Schouwburg
14 mrt Overleg met Intermaris
15 mrt Woonpunten Blok 14
15 mrt Kandidaten nieuwe BC
16 mrt Overleg met dhr. C. Tip
16 mrt Interview voorzitter
16 mrt Verkiezingsuitslagen Schouwburg
17 mrt Netwerkbijeenkomst
21 mrt Bezoek aan HVC warmtenet
21 mrt Rapport energiebus
22 mrt overleg plannen Betsy Perk
22 mrt Huis v/d Stad overleg
22 mrt Divosa overleg wonen
23 mrt Webinar energieteam
24 mrt Rondje door de wijk
26 mrt Vrijwilligersmarkt
28 mrt BC vergadering de Vriendschap
28 mrt Participatieoverleg NvN
29 mrt Beleidswebinar
30 mrt Overleg Kersenboogerd
31 mrt Webinar Leefbare buurt
31 mrt Netwerkbijeenkomst na verkiezing
31 mrt Bijeenkomst Intermaris
 

  

  

-Verkiezingen en wonen
-VH de Boog presenteert zich in wijkcentra
-Kandidaten verkiezingen bestuur
-Vrijwilligermarkt

  De verkiezingen staan voor de deur

 14, 15 en 16 maart is het zover, u mag stemmen voor de gemeente
 raad verkiezingen.
 Deze verkiezingen zijn van groot belang voor hetgeen er de komende
 jaren in uw gemeente gaat gebeuren, we vragen u dan ook om toch
 vooral te gaan stemmen.
 Woningbouw is een belangrijk onderwerp tijdens deze verkiezingen,
 daarom hebben wij van alle partijen het onderdeel wonen uit hun 
 verkiezingsprogramma in 1 document samengebracht.
 Dit document kunt u vinden op onze website via de volgende link:

 Wonen in de verkiezingen
 
 
 Ook de woonbond heeft hier aandacht aan besteed
 
 Publicatie van de Woonbond 17 februari 2022
 Wat kan de gemeentepolitiek betekenen voor het recht op
 betaalbaar wonen. Welke onderwerpen zijn belangrijk voor huurders
 en woningzoekenden. Bekijk aan de hand van de checklist waarop
 je de plannen van een partij kan toetsen. Geef betaalbaar wonen je 
 stem.
 Bekijk het hele artikel via deze link: 

 Betaalbaar wonen

https://vhdeboog.nl/verkiezingen-en-wonen.html#woneninverkiezingen
https://vhdeboog.nl/verkiezingen-en-wonen.html#woneninverkiezingen
http://www.woonbond.nl/wonen-en-gemeenteraadsverkiezingen
http://www.woonbond.nl/wonen-en-gemeenteraadsverkiezingen
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VH de Boog presenteert zich in de wijkcentra

VH de Boog gaat er op uit dit jaar. Wij willen meer huurders
bereiken door het organiseren van informatieavonden in de
wijkcentra.
Een eerste presentatie heeft op 9 februari plaatsgevonden via
het Bewoners Overleg Kersenboogerd (BOK). De huurders
onder de leden van het BOK waren hiervoor uitgenodigd.
De opkomst was niet erg groot, maar de presentatie werd 
wel erg gewaardeerd.
                                              

   Na de presentatie was er tijd voor het stellen van vragen en 
   daar werd volop gebruik van gemaakt. 
   Er zullen dit jaar meerdere informatieavonden worden 
   georganiseerd in de verschillende wijken.

   
Kandidaten gezocht:
Tijdens de Algemene Leden-
vergadering staan er verkiezingen
op de agenda.
De termijn van de voorzitter verstijkt
dit jaar, zij stelt zich wel verkiesbaar, 
maar andere kandidaten kunnen 
zich aanmelden.
Daarnaast heeft de penningmeester
aangegeven om te willen stoppen, 
hij blijft voorlopig nog wel, maar
omdat het erg moeilijk is om hier
kandidaten voor te vinden, vragen
wij hier ook al om een kandidaat.
Indien u voor 1 van beide 
bestuursfuncties in aanmerking
wenst te komen, stuur dan een 
mail naar m.wijma@vhdeboog.nl
Voor de functie van voorzitter vragen
wij een inzet van minimaal 20 uur per
week.
Voor de functie van penningmeester
is dit gemiddeld 4 uur per week.
Voor meer informatie over de inhoud
van de functies kunt u telefonisch
contact met ons opnemen op 
dinsdag, woensdag en donderdag 
tussen 09:00 en 12:00 uur.
Een VOG maakt deel uit van de
procedure.
   
   

mailto:m.wijma@vhdeboog.nl


Adres VH De Boog Maelsonstraat 12 - 4   1624 NP Hoorn  Website: www.vhdeboog.nl 

Email :info@vhdeboog.nl   Tel. 0229-270456
.

Datum 12 maart 2022

Vrijwilligersmarkt

Op 26 maart word er door 
vrijwilligerspunt een
vrijwilligersmarkt georganiseerd
in Sporytcentrum Hoorn, Holenweg
14A. 
De vrijwilligersmarkt start om
10:00 uur en eindigt om 14:00 uur.

VH de Boog neemt ook deel aan
deze vrijwilligermarkt.
Onze doelen zijn hier:
-Vrijwilligers werven voor werk-
 groepen.
-Kandidaat bestuursleden werven.
-Uitleg te geven over wat het 
 inhoud om deel te nemen aan een
 bewonerscommissie en wat wij 
 daarbij kunnen betekenen.
-Vrijwilliger voor interviews werven.
-De individuele huurder laten 
 weten wat we voor hem/haar
 kunnen betekenen. 

onnen

Politiek cafe in wijkcentrum Kersenboogerd

Op 15 februari was er een politiek cafe in wijkcentrum 
Kersenboogerd. Hier waren vertegenwoordigers van alle
partijen aanwezig.
VH de Boog was hier ook om te horen hoe de diverse 
partijen sociale huurwoningen in hun programma hebben
en om te pleiten voor meer socisle huurwoningen.
Hier hebben we ook onze petitie voor meer sociale huur-
woningen nog eens extra onder de aandacht gebracht.
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Gebruikte Bronnen

Woonbond

Intermaris en Hemubo tekenen intentieovereenkomst

Op 2 maart 2022 tekenen Intermaris en Hemubo een 
intentieovereenkomst voor de aanpak van de woningen in
het centrumgebied van Kersenboogerd. 
Er wordt gestart in de strasten Patio en Pergola. De woningen
zullen worden opgeknapt en de buurt wordt aantrekkelijker
gemaakt. De woningen worden ook klaar gemaakt voor het 
aansluiten op het warmtenet en elektrisch koken.
Waar nodig worden badkamers, keukens en toiletten vervangen.
Voor het overschakelen naar elektrisch koken ontvangen de
bewoners een vergoeding om een elektrisch kooktoestel aan te 
schaffen.

  <- De ondertekening

VH de Boog was hierbij 
aanwezig en hebben een 
goed gesprek gehad met
Hemubo over participatie
en zullen hier nauw bij
betrokken worden.


